رللة اجلمعية اإليرانية للغة العربية و آداهبا ،فصلية
علمية زلكمة ،العدد الـ ،93صيف  5931هـ .ش/
 1056م؛ صص 5-11

مجاليات الفضاء يف «األايم»

(مع الرتکيز على البعد النفسي للشخصية)

عليرضا دمحمرضاي ي ،5جهاد فيضاالسالم ،1عبري جادري

9

 .1أستاذ مشارک يف قسم اللغة العربية وآداهبا جبامعة طهران ،فرديس الفارايب
 .2أستاذ مساعد يف قسم اللغة العربية وآداهبا جبامعة طهران ،فرديس الفارايب
 .3طالبة الدکتوراه يف اللغة العربية وآداهبا جبامعة طهران ،فرديس الفارايب
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ادللخص

اتريخ قبول البحث34/03/00 :

يع ّد عنصرا الزمان واملكان ،من أىم عناصر السرد يف بلورة الفضاء الروائي .فعلى نبضات الززمن ُنبزا ادازداث
وُتكون
وقائعها ويف ايّز املكان ُتحرك الشخصية ويف إطار اللغة ببعديهما الزماين واملكاين يتألّف النص السردي ّ
الرواية .ىذان العنصران يدخالن يف عالقزات متعزددة مزك مك ّزوكت اكائيزة أخزرخ يالشخصزيات وادازداث يف
الروايزة .فتنشزأ بزذلع عالقزة يدليّززة بينهمزا؛ ُلزع العالقزة الضزرورية ال زيت سبزن العمزا الروائزي خصوصزيتو وطابعززو
ويكتسب املكان والزمان والفضاء بذلع صزفاها ومعانيهزا .بنزاء علزى ذلزع ،ظهزرت علزى السزااة اددبيزة بعز
ادعمال الروائية ذات الصبغة الواقعية حنو رواية «ادايم» لطو اسٌن اليت ّاذبها حنو سرد الواقك ز السًنة الذاُية ز ز
يتناول ىذا البحث يتاب ادايم ضمن إطار الرواية مستنهضاً ادمكنة وادزمنة ،راصدا مكامن اجلمال ،مرّيزاً على
البعززد النفسززي للشخصززيات بتناولززو املكززانٌن (عنززد ارخ زرين) و (عنززدي) اسززب ُيسززيمات لوسبززان""lotman
ادربعة للفضاء ،اترياً املكانٌن العامة والالمتناىي منها إىل حبث آخر وأيضاً التياطبات املكانية يف الرواية .استعان
البحث ابملنهج الوصفي ز التحليلي وأاياكً املنهج النفسي والذي يانا الشواىد فيو مستياة من نصوص الرواية
نفسها.

الكلمات الرئيسة :طو اسٌن؛ ادايم؛ الفضاء؛ الزمان؛ املكان؛ الشخصية.

 الکاتب ادلسؤول
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ادلقدمة
ظهزرت علزى السزااة اددبيزة بعز ادع مززال الروائيزة ذات الصزبغة الواقعيزة .فمزن ُلزع ار ر الززيت
ّاذبهزا حنزو سزرد الواقزك ز السزًنة الذاُيزة ز يتزاب "ادايم" لطزو اسزٌن .ىزذا التتزاب قصزة اييييزة
ربدث طو اسٌن فيها بكا مصداقية وصرااة .فيد قام التاُب فيها
ربتوي علي أاداث واقعية ّ
بتعميق ايوية الفضاء ،وبتوثيق الزمز ان واملكزان يف إطزار رؤيزة روائيزة ذبمزك بزٌن ادديب والتزار ي يف
ُعد يالسزيكية وإن ختزبلزو مزن
مهتمٌن إبغراق املكان يف الرمزية .فالرواية ّ
فرتةيان الروائيون اجلدد ّ
صباليززات الروايززة اةدي ززة يف اسززتخدام التينيززات السززرديّة مززن ُوظيززف للززدختختت املكانيززة والزمانيززة
مكونٌن أساسيٌن جبانب الشخصية يف بلورة الفضاء الروائي.
ابعتبارمها ّ
فبمززا أ ّن الروايززة ربتززاج إىل أمكنززة عززدة ُوايززب ُطززور اة زوادث واريززة الشخصززيات ،يشززكا
جممزو ادمكنزة الروائيززة ،والفضزاء الروائزي ،حبيززث يع ّزد املكززان مك ّزوك مزن مكز ّزوكت الفضزاء وعلززى
الززرغم م ززن ذلززع «ف ززمن مفهززوم مص ززطل (الفض ززاء الروائززي) يتس ززك ليشززما العالق ززات املكاني ززة أو
العالقات بٌن ادمكنة والشخصيات واةوادث ويعلو فوقها يلها ليصب نوعاً من اإلييا املنظم هلا

إضافة إىل أن بنية ىذا الفضاء ُكشف عن اةال الشعورية اليت ُعيشها الشخصية وقزد ُسزهم يف
التحزوختت الداخليززة الززيت ُطزرأ عليهززا؛ دن الشخصززية زبزرتق املكززان ااملززة ويهزة نظرىززا ا اصززة،
والفضززاء يززتطر ُلززع العالقززات بززٌن املنظززورات أو ويهززات النظززر واة زوادث وادمكنززة» (الفيصززا،
2003م .)253 :ويف مكززان آخززر جيع ززا الززديتور"رر روا ززي الفيصززا" الفض ززاء معززادختً للمس ززااة
املكانية ويف رأيو« :أن املكزان خت يظهزر إخت مزن خزالل ويهزة نظزر شخصزية ُعزيف فيزو أو زبرتقزو»
(الفيص ززا2003 ،م .)126 :ميّززا الفض ززاء إىل يانززب الشخصززية وال زززمن الروائززي واةززدث ،ادس ززس
الفنية واجلمالية اليت ينه عليها املنت الروائي .إ ّن ‹‹الفضاء أو اةيّز  1ليس ىو املكان الذي ذبري
فيززو املغززامرة ا كيززة ولكنّززو أيضزاً أاززد العناصززر الفاعلززة يف ُلززع املغززامرة نفسززها›› (عمززر2003 ،م:
.)37

ييدم
ُيدم؛ إ ّن الفضاء ىو اإلطار الذي يشما اداداث د ّن اةدث الروائي خت ّ
ففي ضوء ما ّ
1. Space
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ّإخت مصحوابً جبميك إاداثياُو الزمانيزة واملكانيزة .إنّزو بتعبزًن آخزر «يشزما البيةزة الطبيعيزة والصزناعية
والشوار ويا ادماين اليت ُعيف فيها الشخصيات الروائية يما يشما الوقا من اليوم وما يرتُّب
عليو من أضواء أو الظلمة أو الط يس بكا أاوالو وادصوات والروائ ›› (ادضبر2010 ،م.)125 :
«فمن ىنا يبدو للمكان قيمة ودور يبًن يف ربديد ا صائص الفكرية والنفسية للشخصية وأ ّن
وظيفتو ىو إلياء ا ملزيد من الضوء على الشخصية بغية الكشف عن عاملها الفكري والنفسي .يما
يززرخ " ززي الززدين صززبحي"« :أ ّن بيززا اإلنسززان امتززداد لنفسززو إذا وصززفا البي زا فيززد وصززفا
املصور من
يسمى ابملعىن ّ
اإلنسان» (صبحي ،ختات .)23 :أو ما ّ
اددق ‹‹املكان النفسي وىو املكان ّ
خلجات النفس وذبليّاها وما يحي هبا من أاداث ووقائك›› (النابلسي 2006 ،م .)16 :إن املكان،
هبذا التعريف يصب ىو اةاما للدختلة واملواي هبا .فبالتزا ميكننزا اليزول ّن العمزا ادديب ازٌن
يفتيد املكانية فهو يفتيزد خصوصزيتو وأصزالتو .فاملكانيزة يف اددب ىزي الصزورة الفنيّزة الزيت ُزذ ّيرك
ببيززا الطفولززة ،ومززن يهززة أخززرخ ،املكززان ىززو الكيززان اإليتمززاعي الززذي يحتززوي عل زي خالص ززة
أي نتاج ايتماعي آخر يحما يزءاً من أخالقية
التفاعا بٌن اإلنسان وجمتمعو ،فيتون شأنو شأن ّ
وعي ساينيو.
1
يبين "لوسبان " نظريتو علزى ادرايزو الشزاما للفضزاء املشزتما علزي التياطبزات املكانيزة والرتاُبيزة
والرؤيززة وأيضززا ُيسززيم الفضززاء إىل :املكززان عنززدي واملكززان عنززد ارخ زرين والالمتنززاىي وادمززاين
العام ززة .فانطالق ززا م ززن ُل ززع ارراء ع ززا البح ززث املك ززان عن ززدي وعن ززد ارخز زرين يف الرواي ززة اتري ززا
املكزانٌن ادخززًنين لبحزث آخززر .کمزا ُنززاول يف ربليززا الفضزاء التياطبززات املكانيزة منززو ،علمززا ن
ُلززع التيسززيمات خاضززعة للشخصززية لززذلع ازبززذ البحززث ُلززع التيسززيمات دلززيال لززو يف غوصززو
أعماق شخصية الراوي خاصة يف انفعاختُو وإضفاء ُلع املشاعر عليو .فكلّما يبدي الراوي براعة
يف ُعريفها وُيدميها لليارئ على ضوء رب الفضاء دبكوكها الزمان واملكان والشخصيو اقرتب من
املوضو امليصود حب زو .لزذلع نالازت ُباينزاً بزٌن الزروائيٌن العزرب يف معاجلزة الفضزاء الروائزي ،فيزد
أخفق بعضهم يف رب ادمكنة ابةوادث ومنظور الشخصيات والنتيجة ىي أ ّن املكان فيزو مكزان
يامزد ختايززاة فيززو واز روائيززون آخززرون يف أن جيعلزوا ادمكنززة الروائيززة متكاثفززة ُززتثّر يف اةزوادث
1. Lotman
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ييدم املكان الروائي بواسطة الوصف واستخدام الصزورة
وُتأثر هبا .ففي اا اإلخفاق والنجاحّ ،
الفنية وُوظيزف الرمزوز .فزالروائي ازٌن يلجزأ إىل الوصزف يبزذل قصزارخ يهزده للربىنزة علزى قدرُزو
وأن جيعلنززا ن ززرخ ادشززياء أي ززر وضززوااً ‹‹د ّن الوص ززف ىززو ذي ززر الشززيء يم ززا فيززو م ززن اداز زوال
واهليةززات .إذن فالبز ّزد أن يحمززا معززىن وايييززة ومهززا أبعززد مززن ايييتززة امللموسززة›› (قاسززم1984 ،م:

.)80

ُب ز ز ّزٌن أ ّن صبالي ز ززات املكز ز ززان ُعك ز ززس لنز ز ززا الف ز ززروق اختيتماعي ز ززة والنفسز ز ززية واإليدلويي ز ززة لز ز ززدخ
الشخصزيات الروائيززة فضزالً عززن أ ّن الزدختختت النابعززة مزن ىززذة الفزروق ميكززن أن ُكزون ُعبزًناً عززن
رؤية ال شخصيات للعامل وموقفهم منو يما قد ُكشف عن الوضك النفسي هلم حبيث يصًن للمكان
بعد نفسي يسرب أغوار الزنفس البشزرية عايسزاً مزا ي زًنه املكزان مزن انفعزال سزل أو اجيزايب .وعلزى
ازد ُعبًن"صزبحي الطعزان" « :للمكززان قيمزة ُتوضز ابيتشزاع ادبعززاد ال الثزة فيزو البعزد اجلمززا
والززدخت واإليززدلويي›› (الطعززان1995 ،م .)54 :فبمززا أ ّن ىنززاك عالقززة ُالزميززة ويدليززة بززٌن الزمززان
واملكان وخت ميكن أن يدرسا منفصزلٌن عزن ارخزر ،أتيت معاجلتهمزا معزاً يف دراسزة الروايزة ابعتبارمهزا
املكزونٌن الرئيسززٌن للفضززاء .فززال مكززان يتشز ّكا ويتحز ّزول ويتجلّززى إد بعامززا زمززين معز ّزٌن وخت زمززان
زجا اإلنسززان عليززو ثيافتززو ،وفكززره،
يرصززد وييززوم ويحز ّزدد إختّ دبكززان يحتويززو .فاملكززان ىززو الززذي يسز ّ
وفنونزو ،وخماوفزو ،وآمالزو ،وأسزراره ،وي ّزا مزا يتصزا بزو مزن ماضزيو ليورثزو إىل املسزتيبا .ومزن خززالل
ادماين نستطيك قراءة ساينيها السايكولويية فهي وسيلة فاعلة يف اةدث وختغاية.
يعد الزمان من العناصر الرئيسزة يف الراويزة العربيزة املعاصزرة ،والشخصزية أساسزها ،وقزد تلزف
ّ
مفهومو عن املفهوم الروائي .فالزمن الروائي يتّسك وقزد يزتيلّص وقزد ازد فيزو ثغزرات وختيشزرتط فيزو
التيسيم املعروع للزمن املوضوعي أي املاضي ،مث اةاضر مث املستيبا‹‹ .فال يطلب من الروائي أن
جيسد شكا الزمن الواقعي وصًنورُو فيزد تصزر يف صبلزة واازدة أازدا ً ُسزتغرق مزدة طويلزة مزن
ّ
يعد التالعب اةر واملراواة اةرة بٌن ادزمنة واليت سبّلا
الزمن الواقعي›› (اليصراوي2004 ،مّ .)39 :
يف اختسزرتيا الزززمين لااززداث واختستشزراع املسززتيبلي مزن ُينيززات الزراوي يف الروايززة مززك الرتييززز
علززى البعززد النفسززي وُصززوير خلجززات الززنفس .يتنززاول امليززال ،ادمكنززة عنززدي وعنززد ارخ زرين يف
الرواية (حنو البيا ،والطريق ،والكتّاب وادزىر) من املنظور النفسزي ،ومتزداخال مزك الززمن .ينزتهج
البحززث امل ززنهج الوصززفي ز التحليل ززي وأايززاكً امل ززنهج النفسززي يف ُناول ززو للرواي زة ززاوختً دراس ززتها
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دبوضوعية.
أسئلة البحث
يحزاول ىززذا البحززث اإليابززة عززن ادسززةلة التاليززة :ز مززا مززدخ ُززالزم العالقززة بززٌن املكززان والزمززان يف
الكشف عن صباليات الفضاء الروايي ،وما مدخ أتثًنمها وأتثّرمها على نفسية الراوي؟ ز ما ىو دور
التياطبات املكانية ،ومدخ أثرىا يف ُبيٌن الصراعات وادفكار املتناقضة؟

فرضيات البحث
ُبٌن مدخ انعكاس اختنفعاختت النفسية وانطباعها على الفضاء وأن نفسية "طو اسٌن" ومشاعره
ييف لصيا ابملكان ،والزمان وأصبحا يزءا منو يف أطوار اياُو ،وأن ُضافر اةواس معا ييف
وطدت ُلع املشاعر لد خ الشخصية يف اخرتاقها للزمان واملكزان خاصزة يف اضزورىا يف ادمكنزة
(عن ززدي) و(عن ززد ارخز زرين) فض ززال ع ززن التياطبز ززات الفكري ززة ،وال يافي ززة ،واجلهوي ززة ال ززيت وايهتهز ززا
الشخصية يف "ادايم".
خلفية البحث
قززد اظيززا شخصززية "طززو اسززٌن" ابىتمززام يبززًن عنززد اددابء والكتّززاب کمززا ااتلززا آ ره ويتب زو
شد ادنظار إىل أدبو وأسلوبو بسبب خوضو املعارك اددبية
مكانة سامية يف ادوساط اددبية .ليد ّ
ومززا أ ره مززن قضززااي يف اددب العززريب .يعتززرب کتززاب "ادايم" مززن ار ر الزيت اظيزا علزي سززااة
الدراسات العربية والدولية ابىتمام ابلغ .من صبلة الدراسات اليت عاجلا ىذا التتاب ىي:
« خصوصزية التشززتيا اجلمزا للمتززان يف أدب طزو اسزٌن» ،نبيلزة ابزراىيم ،جملزة فصززول،
اکتوبر  ،1990العدد33و  ،34ص 49ز  .59فمزا قامزا بزو السزيدة "نبيلزة إبزراىيم" يف ميالتهزا
يعترب اولة مودة يف ىذا املضمار وما مييّز حب نا عن ُلع امليال ىو الرتييز علزى مزدخ انعكزاس
املش ززاعر وأااس ززيس الز زراوي عل ززى املك ززان والزم ززان والفض ززاء يف ادايم ول ززيس التش ززعب يف البح ززث
وامليارنة بٌن أدبو وأدب سائر معاصريو.
 « مززاذا ييززول عميززد اددب العززريب يف اجلزززء ال الززث مززن ادايم» ل"رميززون فرنسززيس" الززذي
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يتحززدث عززن نضززال طززو اسززٌن مززك ادايم نشززر البحززث يف جملززة الفتززر املعاصززر ،ابريززا ،1968
العدد  ،38ص 48ز  .52کما نري ميالتٌن ورسالتٌن يامعيتٌن کتبا ابللغة الفارسية:
« بررسززي ُطبييززي ادايم طززو اسززٌن وروزىززاي دمحمعلززي اسززالمي ندوشززن» (دراسززة ادايم لطززو
اس ززٌن و ادايم م ززد اس ززالمي نوش ززن دراس ززة ميارن ززة م ززد نص ززر اص ززفهاين ،وم ززري اي زرا نف ،نش ززرت دبجل ززة کلي ززة

ارداب والعلوم اإلنسانية جبامعة کرمان ،خريف و صيف  ،2011السنة  ،4العدد  ،7ص  1ز .)24

ُ« شززبيو واسززتعاره در سززو کتززاب طززو اسززٌن :ادايم ،عل زي ىززامف السززًنة واإلسززالميات»
(التشززبيو واختسززتعارة يف ثالثززة کتززب لطززو اسززٌن :ادايم ،عل زي ىززامف السززًنة واإلسززالميات)؛ قام زا بدراسززتها
السيدة اشرع زماين فر ،يامعة أصفهان ،کلية اللغات.
« بررس زي وربليززا عناصززر وموضززوعات ادايم طززو اسززٌن» (دراسززة العناصززر واملواضززيك ال زواردة يف
اختايم لطو اسٌن ،فروزان خسروي يامعة لرستان) .ىناك اوختت قيّمة ومياختت ورسائا يامعية وکتب
ُناولا صباليات املكزان والزمزان يف بنيزة الشزعر والسزرد العزريب لكزن قلّمزا ُناولزا صباليزات املكزان
والزم ززان يف أدب ط ززو اس ززٌن .فيب ززدو أن حب ن ززا ى ززذا يديز ز ٌد يف ا ز ّزد ذاُ ززو؛ إذ إ ّن الزم ززان واملك ززان
ُطرق إىل ىزذا
صبالياهما ورمزيتهما أصبحا مغفولة يف رواايُو خاصة "ادايم" فال نكاد نرخ حب اً ّ
اجلانب يف آ ره .فجاء ىذا البحث متناوختً صباليات الفضاء فيو مليياً الضوء على يانب من أدبو
الزاخر.

األايم
ولززد "طززو اسززٌن" يف  14نززوفمرب 1889م؛ يف قريززة "الكيلو"ضززااية ملدينززة "مغاغززة" يف الصززعيد
ادوس من مصر (عل 1985 ،م .)9 :قد أعطاك من أفكاره ويتبو الك ًن وسوع ُكون اياُو ى ي
زرظ يف ظزالل اليزرآن مثّ يزان لزو أن
نفسها أاسن وأعظم يتاب يصدر عنو .فهزو ابزن شزيق فيزًن ُ ّ
يغزدو أزىزرايً شززأن أخيزو اديززرب ييزرأ التفاسززًن علزى الطرييززة املعهززودة ،فعزرب مززن صززحن ادزىززر إىل
ضفاع ال يافة الفرنسية فغدا غريب التفكًن واختذبّاه.
"ادايم" ىي سًنة ذاُية ُيك يف ث الثة أيزاء وُشتما على ثالثة أطوار اياُو بدءا مزن الطفولزة
يف قريتززو ودراسززتو يف الكتّززاب ،إىل الطززور ال ززاين وادزىززر مثّ إىل الطززور ال الززث ايززث فرنسززا .فهززي
صورت مسار اياة "طو اسٌن" بواقعية وما طرأ عليو من أاداث يف ُسلسا
رواية واقعية اتر ية ّ
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زمين منطيي قائم على السببية وُتابك اداداث .إن أسلوبو يف "ادايم" ىو السها املمتنك اجلديد
الذي ّبوأه مكانة متميزة يف اتريق اددب العريب فهو أول من يتب يف أدبنا اةديث السًنة الذاُية
بشززكا أديب قصصززي متفززرد فض زالً عززن اجل زرأة يف عززرض مكنززوكت اياُززو فززنلمس يف مايتززب مززن
سًنة اياُو ،سخرية مبطّنة وه ّكماً ومداعبة ىازئة ُسزت ًن اليزارخء ازل النهايزة حبيزث ذبعلزو ختمي ّزا
من قراءها.
ادلكان يف الرواية
يف يتاب "ادايم" شبة ُرييز خت فى على عنصري املكان والزمان؛ ُستطيك ُناول املكان والزمان يالً
نص لكن ُناوهلما معاً قد يسهم يف إثراء ُلع الدراسة .ففي کتاب ادايم
على ادة يف دراسة أي ّ
شبزة ُرکيزز خت فزي علزي عنصزري املتزان والزمززان فهمزا يحضزران معزاً يف ُزالزم عالقتهمزا اجلدليززة يف
دراسززة الروايززة وإن يززان عنزوان الكتززاب يحمززا دختلززة زمنيززة صززريحة .ليززد أغززىن "طززو اسززٌن" ادايم
ابدمكنززة الروائيززة واىززتّم جبماليززات املكززان مززك التنويززك فيززو :البيززا ،السززياج ،الطريززق إىل الكتّززاب،
امليهى ،بيا املفتّف ،صحن أدزىر الربزك ،غرفتزو يف اليزاىرة الطريزق بزٌن أدزىزر والبيزا ،اجلامعزة،

فرنسا سوربون ...ىذه ادمكنة ىي مسرح أاداث اياُو اليت عكسا رواو وشخصزيتو قبزا يزا
شىء أتسيساً على ذلزعُ .نزاول ىزذا البحزث الفضزاء يف الروايزة اسزب ُيسزيمات لوسبزان ادربعزة
للفضزاء :املكزان عنززدي وعنزد ارخزرين اتريززا املكزان الالمتنزاىي وادمززاين العامزة ا حبزث آخززر.
فلكز ّزا منهم ززا خص ززائص وميز ززات ُعك ززس طبيعتهم ززا والشخص ززية ال ززيت ُع ززيف في ززو وُعك ززس أيضز زاً
التصار والتيّارات املتناقضة آنذاك عرب التياطبات املكانية يف ربليا الفضاء.

التقاطبات يف األايم
«ليد بذل الك ًن من الن ّياد والباا ٌن يهوداًيبًنة من أيا الكشف عن دختلة الفضزاء ودوره يف
بناء الرواية؛ منهم لوسبان ايث بىن دراستو على جمموعة مزن التياطبزات املكانيزة الزيت ظهزرت علزى
شكا ثنائيات ضدية ذبمك بٌن عناصر متعارضزة وُع ّزرب عزن العالقزات والتزواُرات الزيت ربزدث عنزد
اُصزال الزراوي أو الشخصزيات مززاين ادازداث ...فلغززة العالقزات املكانيززة ُصزب مززن الوسززائا
ادساسززية للتعز ّزرع علززى الواقززك .إذن مفززاىيم حنززو :ادعلززى ادسززفا ،اليريززب البعيززد ،املنفززت
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املغلزق ،يلّهززا ُصززب أدات لبنززاء النمززاذج ال يافيززة دون أن ُظهزر عليهززا أيزّزة صززفة مكانيززة›› (ادضبززر

2010م .)128 :فبناء على ذلعُ ،تمّا التياطبات املكانية يف الشرق ،والغرب ،واملدينة ،واليريزة،
وادزىزر ،واجلامعزة يف "ادايم"؛ ايززث ميّزا الريززف مكزاكً مغليزاً ميابزا اليززاىرة (املفتزوح) ،وادزىززر
ميابززا اجلامعززة ،ومصززر ميابززا فرنسززا ،والش ززرق ميابززا الغززرب .إن الشززرق عبززارة عززن اإلنغ ززالق،
التيدم.
واليدي ،والتخلّف ،والغرب عبارة عن اإلنفتاح ،و ّ
«إ ّن املكان ابرُباطزو ابإلنسزان يتخلزى عزن يغرافيتزو اةياديزة ليصزًن مكزاك ثيافيزاً ابمتيزاز ود ّن
التياطب ختيربز إخت من خالل املضامٌن اليت ُتخذىا ُلع ادمكنة فال قيمة لتيسيم العامل اىل امال
وإىل ين ززوب وإىل ش ززرق وغ ززرب إذا مل يتع ز ّزد ادم ززر ربدي ززد اجله ززة .إن ثنائي ززة (الش ززرق الغ ززرب) و

(الشمال اجلنوب) ربتا موقعها ال يايف من خالل املضمون اختيتمزاعي الزذي يتلزبس طزريف ُلزع
ال نائيززة» (زيتززون2011 ،م .)76 :ففززي اةيييززة التياطززب وال نائيززة املويززودة يف "ادايم" وبززٌن الشززرق
ضدي وابدارخ ُياطبا ثيافيا مرُكززاً
والغرب ليس ُياطبا يهوايً فحسب با يتحول إىل ُياطب ّ
إىل ثنائية (التيدم التخلف).
جمسزداً التياطبزات املكانيزة علزى النحززو
قارن"طزو اسزٌن" بزٌن اةيزاة يف مصزر وبينهزا يف أورواب ّ
اريت‹‹ :استيبا الفزل اياُزو يف مدينزة "مونبليزة" سزعيداً هبزا ويزان يكفيزو أن يف ّكزر يف صزباه ذلزع
زرتدداً بززٌن ادزىززر و"اززوش عطززا" ُشززيى نفسززو يف ادزىززر ويشززيى يس زمو
البززائس الززذي قضززاه مز ّ
ونفسزو يف اززوش عطززا .قضزى ايززاة ماديززة ضززيّية عسزًنة يأقسززى مززا يكزون الضززيّق والعسززر وايززاة

عيلي ززة جمدب ززة في ززًنة يأش ز ّزد م ززا يك ززون اإلي ززداب والفي ززر ونف ززس مض ززيّعة ب ززٌن عس ززر اةي ززاة املادي ززة
وفيراةياة املعنوية ...يانا اةيزاة الفرنسزية ،ىينّزة ميسزرة ،ازٌن ُيزاس إىل مزا يزان يليزاه يف مصزر
مززن قسززوة اةيززاة وشززظفها›› (اسززٌن1992 ،م .)311 :ذبلّززا التياطبززات املكانيززة بشززكا يلز ّزي يف
ادايم نكاد ازم اليول نّو ىو التياطب بعينو .ختيكتفي"طزو اسزٌن" بنيزد ختذ لامكنزة خاصزة
(ادمزاين عنززد ارخزرين) يززادزىر مززن فيززر مززادي وعسززر ،بززا يسززي عليهززا إيززداابً عيليززا وزبلفززا
معنوايً يشما مصر وأىلها وييارن ىذه اةياة العسًنة بتلع اهلنيةة يف فرنسا .وعلى صعيد الداخا
نرخ ُياطبا بٌن اجلامعة وادزى ر ايث ادوىل ييصدىا املعمم واملطربف وال انية املعممون وازدىم:
«أنّو مل يلبث أن عرع ّأّنزا مدرسزة خت ياملزدارس وأازس أ ّن مزيتهزا الكزربخ عنزده أ ّن الزدروس الزيت
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سزتليى فيهززا لززن ُشزبو دروس ادزىززر مززن قريزب أو بعيززد وأ ّن الطززالب الزذين سززيختلفون اليهززا لززن
يكون زوا مززن املعمم ززٌن واززدى م ب ززا سززيكون ف ززيهم املطربشززون وعس ززى أن يكون زوا أي ززر عززددا م ززن
أصحاب العمائم» (اسٌن1992 ،م.)311 :
شبززة ُيابززا بينهمززا مززن ايززث الززدروس والطززالب فبالتززا مززن ايززث ال يافززة والفكززرة واختىتمززام
ابلطالب « :ادستاذ يبدأ الدرس فيها بكلمات مل يسمك هبا الفل من قبا :أيها السادة ! أاييتم
ربية اإلسالم :فأقول السالم عليكم ورضبة هللا! وکان الفيت يسمك يف ادزىر يالما آخر ختيتجو بزو
الشيوخ إىل الطالب وإّ ا يتجهون بو إىل هللا عز ويا فيحمدونو وي نون عليو وختيحيي فيو الشيوخ
طالهبم وإ ا يصلّون فيو عل ى الن وعلى آلو وأصحابو أصبعٌن» (اسٌن1992 ،م .)311 :ختُيتصر
ىذه ال نائيات والتياطبات على صعيد ادمكنة با سبتد إىل جمال الذات للشخصية عند طو اسٌن
ايث التياطب وثنائية الشعور ابلسزعادة املشزرقة والشزياء املظلزم يف أثنزاء سزفره «منزذ ُزرك اليزاىره
إىل أن بلغ ابريس ايث اشتد عليو ذلع العناء والشزياء ازٌن ريزب السزيفنة دول مزرة وخزرج مزن
زيّو ادزىري ودخا يف زيّو ادوريب» (اسٌن1992 ،م .)428 :ذبلزا التياطبزات وال نائيزات واضزحة
بززٌن اختخززتالع يف ادزايء والتياطززب ال يززايف فضززال عززن التياطززب اجلغ زرايف مث التيززابالت النفسززية
زف البصزر وبززٌن الفرازة الززيت يستشزعرىا يف ابريززس يف
والشزعور املزرتاوح بززٌن التعاسزة ،واليهززر مزن يز ّ
مواصلة الدراسة.

ادلکان عندي
ربتوي الرواية على مكانٌن متناقضٌن مها( :املكان عندي واملكزان عنزد ارخزرين) .وقزد وظّزف طزو
اسززٌن ىززذين املتززانٌن ليكشززف مززن خالهلمززا عززن الطبيعززة الفكريززة والنفسززية لشخصززياُو ولنفسززو
کززذل  .إ ّن ‹‹املك ززان عنز زدي ى ززو ال ززذي يتّسززم ابدلف ززة يالبي ززا›› (ادضب ززر 2010 ،م )128 :ويأنّززو
زدل علززى الغربززة والص زرا
أصززب طوبوغرافيززة ويززودك اةمززيم .واملكززان عنززد ارخ زرين ،ىززو الززذي يز ّ
والذي يعادل ا ارج املنفت دائماً ومشاعر اةزن والغربة والالاستيرار›› (يحلوش 2008 ،م.)192 :

املكزان عنززدي يغرفتززو يف البيزا واليريززة والريززف .يعز ّزد البيزا الطفززو يف "ادايم" مززن ادمكنززة
(عندي) .املكان عندي« :ىو املكان الذي أمارس فيو سلطيت ويكون ضبيما وأليفا» (ادضبزر،
ادم ودبززا قامززا بززو مززن يهززد ذايت
2010م )128 :إ ّن ىززذا املكززان يف "ادايم" ايتسززب صبالززو مززن ّ
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زذيي وأيض زاً مززن
ومززن انززان ادخززا الكززربخ ورعايتهززا لززو ومززن ادب واضززوره اليززوي وُرشززيده الز ّ
اإلييززا الززدوري وُعاقززب ادزمنززة والفصززول عليززو ،ومززن اةريززة الدؤوبززة دىلززو صبيعزاً ريززاختً ونسززاء
وأيضزاً إييزا اةيزاة الرُيبزة فيهزا واليزات الززذير والشزعر والرقصزات الصزوفية وايتمزا ادىزا اززول
املائزدة واستضززافتهم لشززيق الكتزاب ‹‹ :يانززا زايرة ىززذا الشزيق وأصززحابو شززيةا ُرغزب فيززو ادسززرة
رغبة شديدة دنو ميكنّها من الفخر ورفزك الزرأس فزمذا صزليا املغزرب مزدت املوائزد وأيزا النزاس مث
ينصززب سلززس يززذيرون هللا قاعززدين سززاينٌن مث ُتحززرك رؤوسززهم وُرُفززك أص زواهم قلززيال مث ُتحززرك
أنصافهم مث ينشدون شعر ابن الفارض ومايشبهو من الشعر›› (اسٌن1992 ،م.)29 :
يربز لنا املكان عندي بكاما بساطتو الريفية‹‹ :إ ّن البيا أي ر من منظر طبيعي إذ ىو االة

يا مناطق ادلفة موسومة ابجلاذبية ويودىا
نفسية ولو رأينا صورة لو من ا ارج إنّو ينطق ابدلفة و ّ
ى ززو الوي ززود اهل ززينء» (ادضب ززر2010 ،م .)42 :فالبي ززا عن ززد "ط ززو اس ززٌن" ينتس ززب إىل م ززا نس ز ّزميو
ابدمكنة اةنينية وىي‹‹ :ادمكنة اليت ُذ ّيرك ابملاضي واةنٌن إليو›› (النابلسزي1994 ،م .)69 :م زا
ما يروي لنا شغفو وارُيااو للعب يف زاوية من البيا ‹‹ :فكان أازب اللعزب اليزو أن جيمزك طائفزة
مززن اةديززد وينتحززي هبززا زاويززة مززن البيززا فيجمعهززا ويفرقهززا وييززر بعضززها ب زبع ينفززق يف ذلززع
سززاعات›› (اسززٌن1992 ،م .)29 :املكززان وخباصززة ادليززف يالبيززا ،ينايززة عززن الززذات وىززو ريززن
اإلنسزان يف العزامل ،يون ايييزي بكزا مزا للكلمزة مزن معزىن ‹‹فبزدون البيزا يصزب اإلنسزان ،يائنزاً
مفتّتزاً إنزّزو البيززا يحمززي اإلنسززان ويحتفظززو عربعواصززف السززماء وأى زوال ادرض›› (ابشززالر2006 ،م:
 .)38وأيضزاً يس ّزمى ابملكزان الرضبزي الزذي يبعززث علزى الزدعء واةمايزة والطمأنزة يف أايم الطفولززة
م ا بيا الطفولة وبيةة اليرية.
إ ّن البيززا لانسززان إمتززداد لنفسززو ويف "ادايم" يرم ززز إىل عززامل الكاُززب إىل ذاُززو الززذي دائمز زاً
ُنطوي على نفسو خاصة حبلول الظالم .أصب الليا رمزاً لعاملو الذايت ورمزاً للعمي والسياج الذي
ختاد لزو وختّنايزة لزو.
ياء ذيره يف مستها "ادايم" ىو رمز لويود اةايز بٌن عاملو وعاملنا الذي ّ
أي شعور بالّنائية الوازدة والظزالم وابمتزداده يف ادعمزاق ايزث ختيفارقزو ةظزة واازدة .ع ّزرب عزن
ُلزع الوازدة قزائالً‹‹ :فمّ زا ىززي ذيزري ىزذا السزيّاج الزذي يززان ييزوم أمامزو مزن اليصزب والززذي مل
يكززن بينززو وبززٌن ابب الززدار إختخط زوات قصززار فكززان مززن العسززًن أن يتخطزّزاه .فكززان قصززب ىززذا
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السززياج ،ميززرتابًيأ زّزا يززان متالص ززياً ويززان ميتز ّزدعن امالززو إىل اي ززث خت يعلززم لززو ّنايززة›› (اس ززٌن،

1992م .)16 :ىنا ُربز يدلية اختنغالق بٌن ذاُو املغلية واملنطوية وعامل ا ارج بتصوير السياج عرب
ُوصزيف املتززان الززذي يزواي بدختلززة رمزي زة عل زي ويززود اززايز وعززائق يف ا زارج (الس زياج) ز ز رمززز
العمى والطموح يف إيتيزاز ُلز العوائزق يف إشزارة اسزتباقية علزي ويزود ىزايس لزدي التاُزب يف
التخطزي وايتيزاز اةزدود وکسززر اةزوايز .کمزا ييززول ابزراىيم « :إن طزو اسززٌن يزان وعيزو ابملكززان
أقززوخ مززن وعيززو ابلزمززان وإن ص زراعو مززك املكززان مل يكززن إخت صززدخ لص زراعو ال زواعي بززٌن ا ززدود
والال دود وبٌن الييد واةرية» (ابراىيم1990 ،م.)50 :
ممّا ختش ّ فيو أ ّن املستن بيا اداالم والرؤي وخمززن الزذکرايت ورمزز اةمايزة .فهنزا نتسزاءل

ىزا يحمززا الززداخا عنززدي دختختت السززعادة وادلفززة والطمأنينززة دائمزاً؟ وىززا املتززان عنززد ارخززرين
يعادل مشاعر اةزن والالاستيرار؟ يف اةييية أ ّن قيم السعادة قد ُتحيق يف املتان (عند ارخرين)
کما خت ُتحيق يف املتان (عندي)‹‹ .فم ّن اختنفتاح واختنغالق خاصية يف املتان کما ىي خاصزية
يف اللغ ززة ،الت ززالم يحم ززا ى ززو نفس ززو ي ززدل اختنغ ززالق واختنفت ززاح›› (کحل ززوش 2008 ،م .)192 :يف
اةييية مل يتن البيا يحما دوماً اإليحاءات الباع ة على اختطمةنان واهلدوء يف «ادايم» ع املكان
عنزدي لزيس غالبززا يتّسزم ابدلفززة واةميميززة عنززد طزو اسزٌن واّ ززا ىزي انطباعززات ومشززاعر خلعززا
علززى املتززان فغرفت ززو ابع ززة عل ززى املخززاوع واهل زوايس خاص ززة يف الليززا وبت ززداخا الزمززان فيه ززا إ ّن
عميا وادُو ،ايث الظالم ضخم املخاوع
ادمتنة (عندي) ابقرتاّنا مك الدختلة الزمنية (الليا) ّ
واهلوايس ابلنسبة اليو« .العتمة ىنا ليسا كصبة عن أسباب داخلية للمتان املغلق أولعدم ويود
عناصرربيق ادلفة نظراٌ لعالقاها الوطيدة م الً ابملتان ادلفة اليدمية ولتنّها عتمة كصبة عن مغلق
آخززر ىززذا املغلززق ىززو أعمززاق الشخص زية املتحدثززة» (ضب ززودة2007 ،م .)10 :إ ّن الشززعور ابلواززدة،
ختزَمو طيلة اياُزو ،ورغزم أ ّن ادسزى واةززن قزد بلزغ بزو مبلغزاً مزن ادمل واةسزرة لكنّزو أظ أن
شعور َ
يشارك أاداً يف ازنو فكان وايداً يف غربتو وآختمو واسراُو .يصف لنا "طو اسٌن" ىذا الشعور
يف صباه اٌن يانا أختو هيّةو للنوم‹‹ :کانا أختو ربملو بٌن ذراعيها يأنّو ال مامة وُعدو بو إىل
ايث ُنيّمو على ادرض وُضك رأسو على فخذ ّأمزو مثّ ُعمزد ىزذه إىل عينيزو املظلمتزٌن فتفتحهمزا
واادة بعد ادخرخ وُيطّر فيهما سائالً ..وىو أيمل ولكنّو خت يشكو وخت يبكي دنّو يكره أن يكون
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يأختو الصغًنة ب ّكاء ش ّكاء .مثّ ينيا إىل زاوية يف اجرة صغًنة فتنيّمو أختو على اصًن قد بس
عليهززا ة ززاع وُززذره وإن يف نفس ززو اسز زرات» (اس ززٌن 1992 ،م .)17 :م ززا فارقتززو ُل ززع اهلز زوايس
والوادة واةسرات فعند ما يان طالباً أزىرايً يصف لنا وادُو يف الياىرة هبزذا الوصزف‹‹ :کانزا
کززا ىززذه اةس زرات ُضززطرب يف نفسززو أشز ّزد اختضززطراب وىززو سززاين أشز ّزد السززكون ...إّ ززا ىززو
زردد يف نفسززو ُلززع اةس زرات الالذعززة( ».اسززٌن1992 :،م
السززكون والسززكون املتصززا الطويززا ..يز ّ
 160ز .)161

إ ّن ىذا الشعور ،ليس كصباً عن الظالم فحسب با يف اةييية مصدره ىو أعماق شخصيتو،
واسو املضطرب‹‹ :ويان جيد يف الظلمة واشة لعلّها يانزا أتُيزو مزن عيلزو الناشزيء ومزن
وعيلو ّ
اسو املضطرب›› (اسٌن1992 :،م.)163 :
سبتزج ىذه ادمتنة عندي وعند ارخرين يف "ادايم" يلّها ابلطابك النفسي للشخصيات وأيضاً
ابلش ززعور ابلغرب ززة والوا ززدة د ّن «املت ززان خت يظه ززر ّإختم ززن خ ززالل ويه ززة نظرشخص ززية ُع ززيف فيز ززو
أوزبرتقززو» (ادضبززر2010 ،م .)126 :نززري جبانززب ذلززع ،دختلززة الزززمن (الليزا) ودبززا ُززواي مززن ازززن،
وأمل ،وااتيار واليت «ُرُب ابإلدراك النفسي يمزا يزرُب املكزان ابإلدراك اةسزي» (عززام 2005 ،م:
 .)66فاملكان عندي لدخ"طو اسٌن" خت يرمز إىل ادلفة والشعور ابلرااة ،با ىو عايس نفسيتو
املتويسة الشزاعرة ابليلزق وا زوع .يبزدو أن يدليزة الزمزان واملكزان ُتزداخا وُتشزابع ابلشخصزية
وُتفاعا معهما عرب ادمكنة والفضاء الروايي.
فززال نع ززدم اليززول إذا قلن ززا إ ّن شخص زية ط ززو اسز زٌن ا وري زة حباي ززة إ اطمةنززان م ززا؛ ا ززوع
الززداخلي الززذي خلززف اي زاة الشخصززيات مل ينيززذه املتززان بززا إ ّن املتززان زادىززا إغ زرتاابً ‹‹فتصززب
ادم ززاکن الص ززغًنة أي الغ ززرع أوالش ززار دلز زيالٌ علز زي ُش ززاب العالق ززات ووادانيز زة الف ززرد والعزلز ززة
املصززحوبة ابدمل» (النص زًن1430 ،ق .)63 :إ ّن ‹‹ىززذه ادمززاکن املغليززة ىززي أمززاکن مأىولززة ابلبشززر
ُسززورىم ابلسززتائر والس زواُر وُليززي هبززم يف داييزًن أقبيتهززا
ُتصززف ابختنغززالق والعزلززة ّ
ولتنّهززا ّ
وإّنززا ّ
املدهلمة›› (ادنباري1431 ،ق .)44 :فتما أسلف الذکر إن املكان الذي يتعلق بوادة اإلنسان ىو
ّ
خالق ويتّسم ابجلاذبية والعزلة ورّدبا ابلواشة وليس ابلضرورة أليفا.
مكان ّ
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ادلکان عند األخرين
‹‹ىو نيي املتان عندي (املتزان ادليزف وادمزٌن) وي ّسزمي املتزان ا زارج واملفتزوح والزذي يزوفّر
ضبايزة أق ّزا›› (کحلززوش2008 ،م )191 :إنّزو يعتززس ولعزاً ابدفتززار اسزردة واملسززميات اجلزاىزة وينفززر
عز ززن ُل ز ز ا صوص ز زية الز ززيت ُ ز زرب ب ز زٌن الشخص ز زية ومتاّنز ززا أو زماّنز ززا وميّز ززا التنز ززافس والص ز زرا

والتناقضات .واملكان عند ارخرين ىي ادماين الواسعة اليت زبتفي فيهزا اريزة الفزرد وُظهزر اريزة
ماداي ضزيياً مغليزاً حنزو :الكتّزاب وامليهزى يف کتزاب "ادايم" .يع ّزد
اجلماعة ال فيما ميكن اعتباره ّ
البيا الطفو يف "ادايم" من ادمكنة (عندي) والكتاب والطريق من ادماين عند ارخرين.

الکتاب
ختنتزاد نزري وصزفاً يامعزاً ودقييزاً هلزذا املتززان إختّ وقزد طغزي اجلانزب النفسزي عليزو فيزأيت الوصززف
يأّنا قزد ألصزيا
ا اريي وصفاً عابراً خاطفاً ييحم الكاُب املتان بوصف نفسي للشخصيات ّ
بذل املتان الزذي ااتوُزو وانعتسزا عليزو .کمزا ص ّزور لنزا شخصزية شزيق الكتّزاب علزى النحزو
التززا ‹‹ :يزري نفسززو يف ضززحي يزوم يالسزاً عل زي ادرض بزٌن يزدي سزيدك ومززن اولززو طائفززة مززن
النعال کان يعبث ببعضهما وکان سيدك يالسزاً علزي د ّکزة مزن ا شزب صزغًنة ليسزا ابلعاليزة وخت
املنخفضة قد وضعا علي ميٌن الداخا من ابب التتّاب حبيزث ميزّر ک ّزا داخزا بسزيدك إن سزيدك
ختيعفزي نعليزو وکززان يرقّعهمززا مززن اليمزٌن ومززن الشززمال ومززن فززوق ومززن ربززا وکززان اذا أخلززا بززو
اةزين فتيول لو :ييول ل سيدك أ ّن ىذا
اادي نعليو ،دعا أاد الصبيان و قال لوُ :ذىب إ ّ

النعا يف ااية ا لوزة من النااية اليمين ..وکان سزيدك يحزب الغنزاء ختيغ ّزين بصزوُو ولسزانو وإّ زا
غين براسو وبدنو ايضاً›› (اسٌن1992 ،م 33 :ز  .)34إذن نزري خزال املتزان مزن أي وصزف مزادي
ي ّ
وُرک ّزز علزي الوصززف النفسزي الزذي أييت مززن داخزا اإلنسزان ومززن ا زارج فهزو يوصززف مزن خززالل
أفعزال اةرکززة اختنسززانية الززيت ُعرتيزو .فززربغم مززن انعززدام الوصززف الطبززوغرايف هلززذا املتززان إختّ امززتاك
إاساس زاً وقناعززة حبضززوره فب ززدت لنززا شخصززية الشززيق بص ززفاها النفسززية مززن خززالل اض ززورىا يف
املكان.
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التقاطبات يف الکتاب
ييززوم التحلي زا للفض ززاء الروائززي يف يتززاب "ادايم" عل ززى التياطبززات وال نائيززات وق ززد بززرز يليّز زاً يف

الكتّزاب ،ايزث العالقزات املتداخلزة واملتشزابكة واملتياطبزة عنزد ي ّزا مزن شخصزيات التتّزاب :بزٌن
الشيق والعريف من يهة وبٌن "سيدك" و"العريف" وابقي الطلبة مثّ بٌن "طو اسٌن الطفا" وابقي
الطالب من يهة أخري .ايث ا دا واخترُشزاء والغنزاء والتعديزد وسزرد اليصزص وافزت اليزرآن

والتذب والسرقة وخلف الوعد واليت أضفا عليو نوعاً مزن العالقزات املاديزة والنفعيزة .خت يعتزس
لززدينا التت زاب اختّ ُل ز التياطبززات وال نائي زات متز ّزوكً بززترة الصززرا النفسززي والعيززدي لززدي "طززو
زدل عل زي بززذرة ُتززوين نوع زاً مززن الص زرا ب زٌن اليززدي (املتم ززا ابلتتّززاب) واجلدي زد
اس زٌن" والززيت ُز ّ
(اجلامعة) وفيما بعد بٌن الشرق والغرب .يعتس ىذا املكان يدلية ادك وارخر ضمن ما يوصف
ويتمظهزر يف املكززان (التتّزاب) خاصززة بينززو وبزٌن العريزف بعززد أن ان يطعززا صززلة الصز التعليميززة
بسيده يف الكتّاب واُصلا ابلعريف .ولكن ُلع اجلدلية ُربز متشابكة ابلزمان أيضا فمننا خت نرخ
وصفا للمكان ّإخت وللزمان اضور وسبازج « :من ذلع اليوم انيطعا صلة الص التعليمية بسيدك
واُصززلا ابلعريززف ...اُصززا صززبينا ابلعريززف وأخززذ يتلززو اليززرآن بززٌن يديززو سززتة أي ززاء يف يززا يززوم
ولكن ذلع مل يستمر ثالثة أايم ضاق الصز هبزذه الزتالوة منزذ يزوم ادول وضزاق العريزف هبزا منزذ
اليوم ال اين وُكاشفا هبذا الضيق يف اليوم ال الث ...يان الص يشرتي صما العريف بكا شيء
ويم دفك إىل العريف ما يان مياه ييبو من خبز أوفطًن أو سبر» (اسٌن1992 :،م  46و.)49
إ ّن التياطبز ز ززات يف الكتز ز ززاب ُبز ز ززدو متمازيز ز ززة ابملكز ز ززان والزمز ز ززان متداخلز ز ززة ابةالز ز ززة الشز ز ززعورية
للشخصززيات .وابلتززا يصززب للمكززان أبعززاد رمزيززة ودختختت موايززة خاصززة اينمززا يكززون مسززرااً
للصزراعات والتيززابالت علززى الصززعيد الفكززري والنفسززي والعيززدي ...إ ّن "طززو اسززٌن" مّزا ُلززع
التياطبات خًن سب يا يكاد يكون الكتّاب ىو التياطب بعينو.
ُتن ززو ادمتن ززة يف الرواي ززة م ززروراً ابلبيز زا ،والتتّززاب ،واليري ززة ،والي ززاىرة وادزى ززر و وص ززوختً إىل

ابريزس .فمززن املتززان عنززدي إ متززان عنززد ارخزرين ومززن عالقززات ززدودة إ عالقززات متعززددة
فتاّنزا ُص ّزور شخصزيتو الناميزة ارخزذة
ومن طرق سهلة إ السعي يف طرق ضيية مظلمة ملتويزة ّ
يف اختکتمززال .ضززمن ى ززذا املوضززو يصززف لن ززا "طززو اس ززٌن" نوعيززة العالقززة ب ززٌن شززيق الكتّززاب
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والعريززف‹‹ :يززان العريززف يززبغ سززيدك بغض زاً شززديداً ويزدريززو ولكنّززو يصززانعو ويززان سززيدك يكززره
فأمزا العريزف ،فكزان يكزره سزيدك دنّزو غشزاش يزذاب،
العريف يرىاً عنيفاً ويحتيزره ولكنّزو يتملّيزوّ .
فى عليو بع موارد الكتّاب ويستأثر خبًن ما يحما الصبيان ويزدريو ،دنّو قبي الصوت يتكلّف
كار داىية ...و دنّو سارق›› (اسٌن1992 ،م.)47 :
ُاسن الصوت وسيّدك يكره العريف ،دنّو م ّ
الكتّاب يف "ادايم" ىو مكان ةفت اليرآن ومكزان للعلزم واددب مزن يهزة ،ومكزان للعبزث
الغف والغناء واخترُشاء وسيادة العالقات النفعية واملادية من يهة أخرخ .إن ىذا املتان
وا دا و ّ
ميّا الصراعات والتناقضات بيوة ويعطزي انطباعزا سزلبيا عزن ُلزع ادمكنزة (عنزد ارخزرين) خاصزة
الكتاب.
الطريق

ُربز صباليات الطريق والشار من خالل ارُباطو بذکري معينة أو من خالل العالقة برؤية معينة أو
ربطززو خبي زال معز زٌن أو بعواطززف معينززة .إ ّن الش ززار کمتززان وکعنصززر صب ززا متززاين قززد ارُبط ززا
ُصبو
صبالياُو ابلنفس اإلنسانية وذبلياها ‹‹فجماليات الشار العريب ليسا يف ذاها في وإّ ا دبا ّ
الززنفس عليهززا مززن املشززاعر›› (النابلسززي1994 ،م )66 :وأيض زاً يعتززرب الطريززق أو الشززار مززن ادمززاين

العامة اليت «ليسا ُملكاً داد معٌن ولكنّها ُملزع ل لسزلطة العامزة النابعزة مزن اجلماعزة›› (ادضبزر،
2010م .)127 :يف زمت ززان الطريز زق ُتيز ززاطك يف نيط ززة زمانيز زة ومتاني ز زة واا ززدة ،الز زدروب الزماني ز زة

واملتانيزة ملختلززف ألزوان النززاس مم لّززي کززا الفةززات وهلززذا الطريزق أبعززاد متنوعززة وبعززد عيزاين ،اي زث
ومتصال بطريق اةياة .الطريق ىو استعارة فنيزة لطريزق اةيزاة ورب ّزول
يتون اختنتيال املتاين واضحاً ّ
إىل طريق يديد .يواي بتنيا اختنسان عرب املكان والزمان.
‹‹إن الطريق يندرج ربا موضوعٌن مرتابطٌن مها :البحث عن الذات وعالقة الفرد واجلماعة››
متنوعزة إ عزوامل أخزري؛
(ضبودة 2007 ،م .)67 :رج "طو اسٌن" من عاملو املألوع وييطك طرقاً ّ
فحينمززا يصززف التاُززب الش زوار الض زيية والطززرق امللتوي زة ويسززي عليهززا الززذعر واةزززن والشززعور
اجلد والعما ز اسب قولو ز کأ ّن بتعرياُو
ابلتراىية خاصة يف شار "اةلويي" وىو شار العلم و ّ
والتوائو واضطراب خطزاه فيزو يصزف نفسزيتّوُ وُشزرده واًنُزو املضزلّة الباىضزة الزيت ُفسزد علزي املزرء
أمره وذبعلو يتيدم أمامو خت علي غًن ىدي يف طرييزة املاديزة بزا علزي غزًن ىزدي يف طرييزة املعنويزة
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أيضاً وإن نراه فيما بعد ميتدح ىذا الشار فتانّو يريد أن يبارک لنفسو ىذه اختنطالقة.
قدم "طو اسزٌن" صباليزات الطريزق مزن خزالل اللحظزو الزيت کزان يعيشزها ومزن خزالل مشزاعره
ّ
زردده واضزطرابو مزن املتزان
ا اصزة واملنظزور النفسزي .ومزا الطريزق مزن البيزا إ ادزىزر إختّ وميّزا ُ ّ
عندي عرب طريق ضيق إ فضاء أوسك وىو صحن ادزىر (املتان عند ارخرين) فينتعف انتعاشة
قصًنة ولتن سرعان ما ُتب ّزدد وزبيزب .فيمّزا لنزا ىزذه ا يبزة بريوعزو مرىيزاً مزن ادزىزر إ الغرفزة
مليي زاً نفسززو عل زي ذل ز البسززاط اليززدي الززذي أليززي عل زي اص زًن ٍ
ابل عتي زق›› (اس زٌن1992 ،م:
 .)145فالطريق ىو نفزس وذات طزو اسزٌن بتعرياُزو وابلتوائزو ومزا يعرتيزو مزن ع زرات سبّزا نفسزيتو
املتشردة وغًن املستيرة آنذاك.
ّ
إ ّن الرتاوح بٌن ادزىزر والطريزق والبيزا ميّزا ُيلّبزو بزٌن ُلزع ادمكنزة حب زاً عزن ضزالتّو الزيت يزان
أيما أن جيدىا ىناك وقد رّى ذلع اختنتيال بٌن يا من ُلع ادمكنة ابلطور دختلة على طمواو
واختنطالق حنو آفاق وفضاءات أوسك .فادزىر (املكان عند ارخرين) بزمكانيتو ُبعث على اهلدوء
والسزكينة واإليززالل ،وسبززن الربيززة والطّهزر ‹‹ :وکززان الصز يسززعى أمامزو مززك صززاابو اززل ييطززك
الصحن ويصعد ىذه الدرية اليسًنة اليت يبتدخء هبا ادزىر نفسو ،فيمتلىء قلبو خشزوعاً وسبتلزىء
نفسو إيبارا وإيالخت و فف ا طى على ىذه اةصر املبسوطة البالية ،يأّنا ُريد أن ُتي دقزدام
الساعٌن عليها شيةأ من الربية بلمس ىذه ادرض املطهرة›› (اسزٌن1992 ،م .)140 :الزدرج الزذي
الرقي .لكنّزو يصزطدم ابلواقزك ملزا
يبتدخء هبا ادزىر ما ىو إخت ُعبًناً عن الطموح والنزو إىل اسد و ّ

يزراه مززن ُعنّززا وصبزود فكززأ ّن الززدروس سلسززلة ُييّزده يمززا ىززو ُييّزد بتلززع السالسززا املشززدودة إىل
يانززب العمززود ‹‹ :ويززان الص ز جيلززس إىل يانززب ذلززع العمززود ،يعبززث بتلززع السلسززلة ويسززمك
ُساق على الطلبة
للشيق وىو يليي دروسو يف اةديث ،وختيذير منو إخت ُلع ادراء اليت يانا ّ
يتبك بعضها بعضاًُ ،سزبيها يلمزة "ا ّزدثنا" وُفصزا بينهزا کلمزة "عزن" وکزان يتم ّزين أن ُنيطزك ىزذه
العنعنة›› (اسٌن1992 ،م.)141 :
فبعززد أن يززب ظنّززو وأملززو ،يعززود الص ز إىل مززا يززان عليززو مززن أيس وقنززوط‹‹ :ىنالززع يعززود
صززاابنا إىل الصز  ،فيأخززذه بيززده يف غززًن يززالم ،وجيذبززو يف غززًن رفززق وميضززي بززو اززل ريززو مززن
ادزىزر والبيززا ،مثّ إىل طززوره ادول ،فيلييزو يف مكانززو مززن الغرفزة علززى ذلززع البسزاط اليززدي الززذي
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ألي ززى عل ززى اص ززًن ابل عتي ززق›› (اسز زٌن1992 ،م .)145 :يف م ززا ى ززذا املوق ززف ،ردب ززا يتب ززادر ى ززذا
الستال إىل ادذىان ملاذا يك ر طو اسٌن من إستخدام مفردات (البا والعتيق)؟ أما ُكون ىزذه
املفزردات (البزا  ،والعتيززق) ربمزا يف ذاهززا إشزارة خفيززة إىل ا يبزة مززن ي ّزا قززدي ُتمّزا يف ادزىززر؟
والرغبة يف يا يديد ؟ ىذا الصرا املرير بٌن اليدي واجلديد ز يما نرخ يف املستيبا ز قاده إىل ُرك
ادزىر والدخول يف اجلامعة مثّ يف اجلامعات الغربية وفرنسا.
داللة الزمان وامتزاجها ابدلكان
قد بزدأ التاُزب سزًنُو الذاُيزة ابلززمن مص ّزراا عليهزا إذ ّرزي کتابزو "ابدايم" ،لتزن شزعوره ابلزمزان
ليس يشعوره ابملكان من ايزث اليزوة واةزدة والتزأثر .ييزول طزو اسزٌن يف مسزتها "ادايم" معزربا
عززن ذاك الشززعور« :خت ي زذير هلززذا اليززوم ارززا وختيسززتطيك أن يضززعو ايززث وضززعو هللا مززن الشززهر
والسنة با ختيستطيك أن يذير من ىذا اليوم وقتا بعينزو وإ زا يي ّزرب ذلزع ُيريبزا» (اسزٌن1992 ،م:
 « .)1إن ىذه العبارة ُكشف لنا يف وضوح عن أن إاساس طو اسٌن هبذا اليوم الذي ُيرر فيو
مصززًنه مززن ايززث ىززو زمززن حبززا ،إاسززاس ابىززا ،وىززو لززذلع خت يتززذير ىززذا اليززوم علززى ويززو
التحدي ززد؛ فه ززذا الي ززوم ق ززد أص ززب ش ززبيهاً ق ززدم ي ززوم ب ززدأت في ززو اةي ززاة لتص ززًن مس ززتيبالً وى ززو يف
ضمًن"طو اسٌن" اليوم اسهول أو اليوم الشب الذي يان ختبد لو من أن يغالبو يف نفسو لينفلا
من ززو ص ززعوداً إىل الن ززور إىل املس ززتيبا» (إبز زراىيم 1990 ،م .)51 :ال زززمن غ ززًن ز ّزدد يف ادايم ومتّس ززم
ابلكلية والشمولية ،إنو الليا يف ظلمتو ووسعتو واموليتو فهو أيخذ طابعا واازدا ويلّيزاً ابلنسزبة إىل
صاابنا الكفيف وإن ُع ّزددت ادمزاين فيزو واختلفزا ادطزوار .الززمن يعكزس عنزده طابعزا واازدا
وىو الشعور ابلوادة والغربة .نالازت أن اةيبزة الزمنيزة يف ىزذا التتزاب ُبزدأ مزن الطفولزة ،ايزث
الزرباءة الفطريزة و اولززة اکتشزاع العززامل لتنّهزا ُبعززث علزي إختشززفاق والبزتس واةرمززان واختزدراء يف
نفسيتو والذي ظلّا بتة فيو وإن التيي يف ما بعد (ابدماکن عند ارخزرين) أي ادزىزر واجلامعزة

واستطا أن رتق اةدود جبسده ،لتزن ظلّزا ُلز ارختم والشزعور ابلوازدة عاليزة ومتلصزلة يف
ذاُو فتانا ُنتابو نوابت التلبة وأثناءىا ينطوي وينغلق علي نفسو .إ ّن الزمان (الليا) وغرفة النوم
(املتان) أيخذ طابعاً خمفياً وميرتكً ابدىوال والعفاريا وادويال يف طفولتو‹‹ :فتان ييضزي ليلزو
خائفاً مضطرابً وييضي شطراً طويالً من الليا يف ىذه ادىزوال وادويزال وا زوع مزن العفاريزا»
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(اسٌن1992 ،م.)19 :

فتبيزي دختلزة الليزا والظلمزة ابيحاءاهزا املخيفززة وأازاّنزا ماثلزة فتطززارده بزنفس الشزدة يف اليززاىرة

ابلتحسر والعذاب وا لستون والواشة ممتزية ابملكان‹‹ :اّ ا ىزو السزتون والسزتون
فتبيي مواية
ّ
املتّصززا الطوي زا ابدمل .أخززذ يتسز ّزرب إ نفسززو شززعور شززااب ىززادخء ازززين .فيعززرع الص ز أ ّن
الليزا قززد أقبززا وييز ّزدر يف نفسززو أ ّن الظلمززة قززد أخززذت ُتتنفززو وييز ّزدر يف نفسززو لززو کززان معززو يف
الغرفة بع املبصرين ليضيء املصباح ويطرد ىذه الظلمة املتتاثفة›› (اسزٌن1992 ،مُ .)162 :زربز
ىنزا يدليززة املكززان والزمززان عنززد "طززو اسززٌن" بوضزوح .يدليززة بززٌن املكززان الزواقعي وعنززدي وبزٌن
الزمان مسيطاً عليهما أااسيسو ومشاعره .ولوخت ىذا الشعور ابلوازدة والغربزة املتأصزا يف أعمزاق
نفسو والذي منحو ىذه اةساسية املفرطزة ذبزاه ادازداث يف ُرسزيمو للمشزاعر وادااسزيس بك ّزا
شفافية ووضوح ما استطا صاابنا أن أييت بتلزع ار ر اددبيزة الزيت هبزرت اددب العزريب وعاملزو.
ختزمتو ىذه الغربة وىذه اجلدلية الزمكانيزة طيلزة اياُزو فيزد صزرح هبزا يف مرالزة متيدمزة مزن اياُزو
اينما يان يف ابريس‹‹ :الليا خت يكاد يتيدم ال يتفرق عنو رفاقو صبيعزا وإذا ىزو زاو إىل نفسزو
ىزذه ا لزوة املززرة الزيت خت جيززد عليهزا معينززا .يزان يزرخ نفسززو غريبزا أينمززا يزان واي مززا ازا خت يكززاد
يفرق يف ذلع بٌن وطنو الذي نشأ فيو وبٌن غًنه من ادوطان ادينبية اليت يان يلم هبا دن ذلع
اةجزاب الصززفيق ا لبغزي الززذي ضزرب بينززو وبزٌن ال زدنيا منزذ أول الصززبا يزان يطززا بزو›› (اس زٌن،

1992م.)452 :

النتيجة
اصلا ىذه الدراسة علي نتائج نذکرىا علي النحو التا :
التشزف عزن صباليزات الفضزاء ودوره يف إليزاء املعزىن وُك يزف الدختلزة ومزا ُزواي مزن مشززاعر
التغًنات واملنعطفات
وأااسيس وُبيٌن أثره على نفسيّة الكاُب ابستشعار الدختختت اليت ُرمز إىل ّ
يف اياُو.
اعتبار ادماين عند ارخرين "ادزىر" و"الكتّاب"رمزا لالنغالق واجلمود ،خالفا ملا ُواي ىذه
ادماين من انفتاح ،فبالتا مولدة شعورا ابلضيق يف نفسيتو خالفزا ملزا نزراه يف اجلامعزة وفيمزا بعزد
يف فرنسا ،من إنطباق دختلة ىذه ادماين على الشعور ابختنفتاح فبالتا اخترُياح لديو .فيتض أن
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ادمكنة وادفضية اتبعة وخاضعة لنفسية الشخصية.
ُبيٌن التياطبات املكانية ودورىا يف الكشف عن رؤية طو اسٌن الفكرية والصراعات اةايمة
عل ززى مس ززتوخ العالق ززات ب ززٌن الشخص ززيات يف الرواي ززة ،خاص ززة يف الكتّززاب ،ب ززٌن ش ززيق الكتّ ززاب
والعريف وبٌن العريف وابقي الطلبة وبٌن طلبة ادزىر وطالب اجلامعة فضال عن التيابالت ال يافية
واجلغرافية والنفسية اليت ذبلزا يف التيابزا بزٌن نظزام التزدريس يف ادزىزر ونظزام اجلامعزة وبزٌن مصزر
وفرنسا وأخًنا بٌن الشرق والغرب.
الكشززف عززن دختلززة الزمززان وصبالياُززو يف السززرد ،خاصززة الليززا ومززا ُززواي مززن شززعور ،وآختم،
وأاززان ،وُززالزم ىززذه الدختلززة ابدمزاين املغليززة کالبيززا ُزيززد مزن از ّزدة شززعور الشخصززية ابلواشززة
والغربة.
إن ادمززاين عنززدي يف يززا أط زوار ايززاة الشخصززية ليسززا ابلضززرورة ُعززادل الرااززة والطمأنينززة
وليسا معربة عن اهلناء واهلدوء با ُصب شرنية لذات الشخصية وقوقعة وانكماشا وعزلة.
إبداء صباليات الزمان واملكان يف ادماين عندي وعند ارخرين ،يالبيا ،الكتّاب ،الطريق.
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 .1داوشیبر گزيٌ سببن ي ادبیبت عزبي داوشگبٌ تُزان ،پزدیس فبرابي
 .2استبدیبر گزيٌ سببن ي ادبیبت عزبي داوشگبٌ تُزان ،پزدیس فبرابي
 .3داوشجًی دکتزی سببن ي ادبیبت عزبي داوشگبٌ تُزان ،پزدیس فبرابي

چكيذه 
سمبن ي مکبن اس مُمتزیه تکىیک َبی ريایت بٍ شمبر ميريوذ کهٍ فاهب ي چُهبرچًة آن را
شکل ميدَىذ .چزاکٍ ريیذادَب بز ضزببَىگ سمبن حاًر خًد را وقش ميبىذوذ ي شخصیتَب
در مکبن حزکت ي جبن ميیببىذ ي ريایت در چُبرچًة سببن بب تکیٍ بز دي بُعذ سمبوى ي مکبوي
شکل ميپذیزد .دي عىصز سمبن ي مکبن ،بب دیگز مؤلفٍ َهبی داسهتبوى چهًن شخصهیتَهب ي
ريیذادَب ،رابطٍ ای چبلشى ي متقببل داروذَ .میه ريابط است کٍ روگيبًی خبصى بٍ داستبن
ميدَذ ي سمبن ي مکبن را غىب ي عمق ميبخشذ .ایه مقبلٍ ،کتبة «األیهب » طهٍ حيهیه را کهٍ
ريایتي کالسیک ي شزح سوذگى يى است ،مًرد بحث قزار ميدَذ ي بهز طقهق تقيهیمبىهذی
لًتمبن " "Lotmanسمبن ي مکبن ي سیقبیيَبی فابى داستبن را بب تکیٍ بز ميبئلي َمچهًن:

ومبیش بُعذ دريوى شخصیت َب ،تًصیف سیقبیيَبی مکبن َبی ببس ي بيتٍ مهًرد تًجهٍ قهزار
ميدَذ .ريش تًصیفى ه تحلیلى ي گبَي ريش تحلیل دريوى ي رياوي ريشَبی بٍکبررفتٍ در
ایه مقبلٍ بًدٌاست ي سعى شذٌ شًاَذ اس خًد مته داستبن ببشذ.
كليذواژهها:طٍ حيیه؛ األیب ؛ فاب؛ سمبن؛ مکبن؛ شخصیت.


وًیيىذِ ميئًل:

amredhaei@ut.ac.ir
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